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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyössäni käsittelen Avotakka-sisustuslehden digitalisoitumista ja blogin mer-

kitystä siinä. Avotakka perustaa suunnitelmieni pohjalta lifestyle-blogin A-lehtien tule-

vaan asumisen verkkoyhteisöön. Lifestyle-blogissa käsitellään kokonaisvaltaisesti kir-

joittajan elämäntyyliä. Keskeisiä teemoja voivat olla esimerkiksi muoti, musiikki, matkai-

lu ja sisustaminen. Tyyliltään lifestyle-blogi on päiväkirjamainen ja monesti myös henki-

lökohtainen. Avotakan lifestyle-blogin pääpaino tulee olemaan sisustamisessa. 

 

Luvussa kolme selvitän Avotakan sisällön ja tyylin perusteita selvittääkseni, mistä Avo-

takassa kiteytettynä on kyse. Luvussa neljä käyn lyhyesti läpi, mitä blogit yleisesti ovat 

ja luvussa 5.3 esittelen kolme itseäni eniten inspiroivaa blogia/sivustoa.  

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa käyn läpi lifestyle-blogin perusta-

misen eri vaiheita suunnittelutyöstä konseptitason toteutukseen luvussa viisi.  Blogin 

perustaminen Avotakalle on mielenkiintoinen suunnittelutyö, sillä useimmiten blogit 

syntyvät jonkin yksityisen henkilön omasta halusta ja tarpeesta. Mikäli blogit menesty-

vät, kirjoittajat saattavat saada työtarjouksia muun muassa lehdiltä. Työssäni joudun 

siis osin huomioimaan Avotakan tyylin ja rakentamaan sen pohjalta omaleimaisen  

lifestyle-blogin. Toiminnallisessa osuudessa taustatyöni perustuu itselleni esikuvallisten 

lehtien, blogien ja brändien analysointiin sekä Avotakalle tekemäni blogin identiteetin ja 

sisällön suunnitteluun sekä perustamiseen.  

 

Olen rajannut opinnäytetyön aiheen blogin konseptin suunnitteluun, sillä blogi avautuu 

lehtitalon aikataulujen vuoksi vasta valmistumiseni jälkeen tammikuussa 2016.  

2 Aiheen valinta ja esittely 
 

Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti työharjoitteluni Glorian Koti -sisustuslehdessä 

kesällä 2013, jonka jälkeen jatkoin freelance-sisustustoimittajan töitä opintojeni ohella. 

Aluksi tein tuotekuvien toimitusta sekä sisustusstailauksia lehteen, mutta tammikuussa 

2014 työni keskittyi digitaaliseen toteutukseen. Glorian Koti perusti Kotiguru-

nettisisustusportaalin, johon minua pyydettiin tekemään inspiraatiokuvasarjoja sekä 

sisustusvideoita. Opinnäytetyötäni päädyin tekemään Avotakalle, sillä Glorian Kodin 
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silloinen päätoimittaja Kari-Otso Nevaluoma siirtyi Avotakalle syksyllä 2014 ja minä 

opinnäytetyöni kanssa hänen mukanaan.  

Opinnäytetyön tekeminen sisustuslehdelle oli siis erittäin luonteva tapa päättää opinto-

ni. Halusin keskittyä digitaalisuuteen, sillä sisustustoimittajan työstä on jo tehty useam-

pi opinnäytetyö perinteisiin printtilehtiin (esim. Niskala, 2009). Digitaalinen näkökulma 

opinnäytetyössäni on sekä tätä päivää että myös tulevaisuutta – nettiin tuotettu sisältö 

tulee aina säilymään verkossa ja sinne on helppo palata uudestaan pitkänkin ajan ku-

luttua.  

Opinnäytetyöni kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, että Avotakalla oli selkeä näkemys ja 

tarve opinnäytetyön tekemiselle; A-lehdet ovat avaamassa tammikuussa 2016 uuden 

asumisen yhteisön, johon osallistuvat kaikki A-lehtien asumiseen liittyvät toimitukset. 

Asumisen yhteisöstä tulee monipuolinen ja kattava portaali, joka käsittelee aiheita ra-

kennusprojektista sisustamiseen. A-lehdet ovat valinneet omien toimittajiensa lisäksi 

myös bloggareita. Mukana tulee olemaan jo entuudestaan tuttuja blogeja, mutta myös 

uusia tulokkaita, kuten minä. Tehtävänäni on suunnitella ja toteuttaa Avotakan asumi-

sen yhteisöön ajankohtainen lifestyle-blogi, joka henkii Avotakan tyyliä mutta kirjoittajan 

omaleimaisella persoonalla. 
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2.1 Viitekehys  

 

            Kuvio 1. Viitekehys 

 

Viitekehyksen keskiössä on ”sisustuslehden digitalisoituminen, näkökulmana blogin 

perustaminen”, koska työni päätavoitteena on perustaa sisustamiseen painottunut   

lifestyle-blogi suomalaiselle Avotakka-sisustuslehdelle. Keskiötä tukevat työni muut 

aihealueet: Avotakka-lehti ja sen tyylit ja palstat sekä muita huomioon otettavia asioita 

blogin perustamisessa, joista tärkeimpiä ovat taustatutkimus blogeista ja brändäykses-

tä sekä itse blogin suunnittelu ja perustaminen.   

2.2 Median digitalisoituminen 
 

Media-ala on vahvassa murroksessa, kun palveluita ja informaatiota eivät enää tarjoa 

ainoastaan perinteiset printtilehdet, vaan rinnalle ovat nousseet internetin kautta tulleet 

uudet mahdollisuudet. Tässä luvussa käsittelen tiivistetysti muutamasta eri näkökul-

masta median muutosta digitaaliseen muotoon.  
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Sisustuslehdet, kuten monet muutkin printtilehdet ovat digitalisoitumisen myötä siirty-

neet tai ainakin siirtymässä verkkoon. Suurin osa sisustuslehdistä on vähintäänkin pe-

rustanut oman blogin nettisivulleen. Uskon, että yksi suurimmista tekijöistä, joka on 

johtanut sisustuslehtien digitalisoitumiseen ja esimerkiksi blogin perustamiseen on niin 

kutsutun vapaan journalismin synty. Tähän vapaaseen journalismiin kuuluvat muun 

muassa blogit, Pinterest sekä Instagram, jotka tarjoavat inspiraatiota aina kun lukija 

sitä haluaa ja tarvitsee. Sisustuslehdet ilmestyvät harvemmin, noin kerran kuukaudes-

sa, kun taas hyvät ja aktiiviset bloggaajat päivittävät sivustoaan jopa useamman kerran 

viikossa. Mielestäni ei ole yllättävää, että ihmiset ovat siirtyneet internetiin etsimään 

inspiraatiota, sillä kysyntää on paljon ja internetin kautta saa tarjontaa myös huomatta-

vasti enemmän, useammin sekä nopeammin kuin esimerkiksi lehdiltä. Monet sivustot 

ovat myös ilmaisia. Sisustuslehdille ja yleensäkin lehtialalle merkittävä haaste on se, 

kuinka tulevaisuudessa kehittää toimintaansa eteenpäin ajan ja lukijoiden vaatimalla 

tavalla. Sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljamaa kommentoi Yle-uutisille 

antamassaan haastattelussa vuonna 2014 seuraavasti: ”Meistä täytyy tulla entistä ha-

lutumpia. Sisällön täytyy vastata entistä enemmän siihen, mitä lukijat haluavat” (Yle-

uutiset, 2014). Markkinointiviestintä murroksessa –teoksessa (Argillander ja Muikku, 

2013, s. 15) myös muistutetaan, että ainoana tekijänä ei kuitenkaan ole sisällön siirtä-

minen uudenlaiseen muotoon, vaan yhtenä merkittävänä tekijänä on myös se, miten 

tunnetun median tuotteet muuttuvat palveluiksi, joiden kautta käyttökokemuksesta voi 

tulla jopa tärkeämpi valintakriteeri kuluttajalle kuin itse tuotteen sisällöstä.  

Sanomalehtien liiton vuoden 2014 vuosikertomuksesta selviää, että median käytön 

digitalisoituminen on ollut vuonna 2014 hallitsevin ilmentymä – sisällön lukeminen mo-

biililaitteilla on yleistynyt nopeasti, vaikka toistaiseksi suurin osa tuloista tuleekin paine-

tuista lehdistä. Media-alan digitalisoitumista on jossain määrin kuitenkin jarruttanut digi-

lehtien korkeampi arvonlisävero, joka on digilehdissä 24 prosenttia ja printtilehdissä 

vain 10 prosenttia. Liikenne- ja viestintäministeriö teki vuonna 2014 esityksen digiveron 

laskemisesta, mutta ei saanut sille hyväksyntää valtiovarainministeriöltä, sillä päätös 

vaatisi ensin EU:n luvan kaikille jäsenmailleen (Sanomalehtien liitto, 2014). Uusi liiken-

ne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kannattaa paperilehtien ja digiversioiden 

välisten veroerojen pienentämistä ja tätä kautta median digitalisoitumista hidastavien 

tekijöiden vähentämistä. Myös uusi hallitus haluaa edistää digitalisoitumista, joten näh-

täväksi jää muuttuuko tilanne vuoden 2015-2016 aikana. (Satakunnan kansa, 2015.) 
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2.3 Yhteistyöyrityksen esittely 

 

A-lehdet 

A-lehdet saivat alkunsa vuonna 1933, kun Aune ja Yrjö Lyytikäinen perustivat Apu-

lehden laman vallitessa työttömien tueksi. Pienestä perhelehdestä on kasvanut vajaas-

sa sadassa vuodessa Suomen kolmanneksi suurin aikakauslehtitalo. Tänä päivänä A-

lehdet-konserni on mediatalo, jonka muodostavat A-lehdet Oy, A-lehdet Dialogi Oy, 

Improve Media Oy ja Finnish Design Shop. A-lehdet-konsernin kokonaisliikevaihto on 

noin 100 miljoonaa euroa. A-lehdet Oy on edelleen perheyritys kolmannessa sukupol-

vessa. (Järvinen 2009; A-lehdet 2015.) 

Avotakka  

Avotakka on Suomen vanhin sisustuslehti – ajaton klassikko, joka perustettiin vuonna 

1967. Avotakka elää vahvasti ajassa ja pitää sijaansa yhtenä Suomen suosituimmista 

sisustuslehdistä. Avotakka ilmestyy kerran kuukaudessa, ja lehden tyyliä kantaa läm-

min modernismi. Lehden vakiosisältöön kuuluvat koti, ostos, inspiraatio, ruoka ja viher-

jutut sekä antiikki ja muotoilu. Avotakka panostaa asiantuntijuuteen, haluaa tarjota si-

sustamisesta ja asumisen ilmiöistä kiinnostuneille tietoa pintaa syvemmältä sekä näin 

mahdollistaa olevan lukijoidensa ensisijainen inspiraation lähde. (Järvinen 2009; Avo-

takka 2015; A-lehdet 2015.) 
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3 Avotakka-sisustuslehti 
 

 
Kuva 1. Avotakan kansilehti, tammikuu 2015. 

 

Tässä luvussa esittelen Avotakan palstat sekä tutustun ja analysoin Avotakan tyyliä ja 

sisältöä. Lähteenä olen käyttänyt Avotakalta saamaani luottamuksellista sisältölähdettä 

sekä analysoimalla Avotakan palstoja vuoden 2015 numeroista. 

 

Avotakan kuukausittaiseen sisältöön kuuluvat lähes poikkeuksetta palstat  

TÄSSÄ KUUSSA, KODIT,  PINTAA SYVEMMÄLLE, IDEAT & INSPIRAATIO sekä 

KEITTIÖ & PUUTARHA.  
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TÄSSÄ KUUSSA 

 

Tässä kuussa palsta sisältää kolme teemaa; Tapetilla, Parasta nyt sekä Muodon vuok-

si.  

 
Kuva 2. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Tapetilla-osiossa esitellään toimituksen ajankohtaisia poimintoja tuotteista, kirjoista, 

ihmisistä, sisustusvinkeistä, kahviloista, ravintoloista, elämästä ja kokemuksista sekä 

antiikista. Palsta on runsas mutta ei sekava, ja se tarjoaa myös syvemmän katsauksen 

esiteltyjen juttujen taustoihin. Sivujen ulkoasu koostuu sekä syvätyistä että interiööriku-

vista, ja jutun kirjoittaa Avotakan toimittaja. 
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Kuva 3. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Parasta nyt -palstalla esitellään parhaat ja ajankohtaisimmat tuotteet teemoittain. Tuot-

teet voivat olla netti- tai huutokaupasta tai mahdollisesti myös vintage-löytöjä. Esimer-

kiksi maaliskuun 2015 numerossa esiintyi sisustamisen ohjenuorana ”viidakon laki”, 

joka esittelee, miten vihreän eri sävyt, kasvit ja luonnon luomat muodot näkyvät sisus-

tuksessa erilaisin tuottein ja kuosein (Avotakka 3/2015).  
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Kuva 4. Avotakka, tammikuu 2015. 

 

Muodon vuoksi-osiosta vastaa muotoilun asiantuntija ja kriitikko Kaj Kalin. Palstalla 

käsitellään kriittisesti ja analyyttisesti muotoilun ajankohtaisia ilmiöitä ja tekijöitä len-

nokkain mutta lämpimin ottein välillä myös haastaen lukijan pohtimaan osaansa de-

signmaailman menossa. Palsta on suunnattu kaikenlaisille lukijoille. 
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KODIT 

 

 
Kuva 5. Avotakka, tammikuu 2015. 

 

Kotijutut ovat Avotakan sydän, jossa esitellään kauniita ja mielenkiintoisia koteja. 

 

Avotakassa esitellyt kodit edustavat lämmintä modernismia, eivätkä niiden sisustukset 

vanhene muutamassa kuukaudessa. Kotien sisustukset ovat kerroksellisia ja ovat syn-

tyneet ajan myötä. Lehdessä ei kuitenkaan kangistuta kaavoihin, vaan uskalletaan 

myös heittäytyä ja esitellä Avotakalle tyypillisestä tyylistäkin poikkeavia koteja ja ratkai-

suja.  

 

Kotijutuissa on ensiarvoisen tärkeää, että asukas ja kodin tunnelma välittyvät lukijoille. 

Asukkaat voidaan kuvata, mutta se ei ole onnistuneen kotijutun edellytys. Lemmik-

kieläimet kuvataan kotijutussa aina, jos siihen on mahdollisuus, sillä ne tuovat lämpöä 

ja syvyyttä jokaiseen juttuun.  
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Kotijuttujen taitot ovat selkeitä ja levollisia, ja niissä suositaan isoa kuvakokoa, mielel-

lään pystykuvia. Tärkeää on esitellä koti kuvasarjana, jossa lukija pääsee tutustumaan 

kotiin monesta näkökulmasta sekä tarkastelemaan mielenkiintoisimpia yksityiskohtia 

lähikuvista. Kotijutut ovat noin 8-12 sivun mittaisia ja jokaisen jutun liitteeksi lisätään 

niin sanottu infoboksi, jossa ilmoitetaan asukkaan nimi, ikä ja ammatti sekä asunnon 

tiedot (neliöt, talo, rakennuksen tyyli, ikä, sijainti, mahdollinen arkkitehti). 

 

Kotijuttutyyppejä on monesti useampi, ja tyypillisimpiä ovat 1. Ideajuttu, 2. Faktaosio ja 

3. Tarinajuttu 

 

1. Ideajuttu muodostuu kotijutun juttutyypiksi, kun kodin asukas tai kodin suunnittelija 

omaa useamman ajankohtaisen ajatuksen sisustamisesta. Asukas on myös valmis 

esiintymään omilla kasvoillaan ja nimellään sekä jakamaan omia oppejaan esimerkiksi 

sisustamisesta ja remontoinnista. Oivalluksia tulisi olla noin 7-12, joissa asukas perus-

telee oivalluksensa omien kokemustensa kautta.  

 

2. Faktaosio-kotijutun juttutyyppi mietitään aina tapauskohtaisesti. Jutun perusidea on 

niin sanotusti lihottaa kotijuttua luontevasti istuvasta asiasta, joka poimitaan jostakin 

kotijutussa ilmenevästä erityispiirteestä. Haastateltava henkilö saattaa vaikkapa olla 

asiantuntija, jonka tietotaitoa kannattaa kotijutussa hyödyntää. Esimerkiksi oikean tape-

tin valinta Maijan tyyliin – Maija omistaa tapettiliikkeen ja on vastikään tapetoinut olo-

huoneensa. 

 

3. Tarinajuttu on vahvasti tarinallinen kotijuttutyyppi, jossa keskitytään sisustusideoiden 

sijasta mielenkiintoisen talon, paikan, kodin ja asukkaiden tarinaan. Jutun voi toimittaa 

joko freelancer tai lehden oma toimittaja.  
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PINTAA SYVEMMÄLLE 

 

Pintaa syvemmälle-palstalla ovat kuukausittain luettavissa teema- nostalgia- ja persoo-

na- osiot, joissa käsitellään vaihtelevia aiheita astetta syvällisemmin. 

 

 
Kuva 6. Avotakka, tammikuu 2015. 

 

Teema-osio pureutuu aina johonkin laajempaan asumiseen ja sisustamiseen liittyvään 

seikkaan, johon lukijat voisivat kaivata tietoa, vinkkejä tai inspiraatiota. Jutuissa voi-

daan tarkastella esimerkiksi yksityiskohtia tulisijoista ja niiden tarvikkeista aina loft-

asumiseen ja suurien sekä avarien tilojen sisustamiseen saakka. Juttuaiheita voi siis 

olla monia. Avotakka ottaa huomioon kaikenlaiset ja -kokoiset kodit.  
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Kuva 7. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Nostalgia-palstalla luodaan katsaus menneiden vuosikymmenten sisustusalan helmiin. 

Jutussa avataan lyhyesti ja hauskasti kuvatun ajan tyyliä ja henkeä sekä kenties muita-

kin ilmiöitä. Kuvat ovat jutuissa pitkälti arkistokuvia, mutta hyvällä taitolla myös vanhois-

ta kuvista saa loihdittua moderneja. Juttu on tyyliltään rento ja asiapitoinen ja sen toi-

mittaa freelancer. 
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Kuva 8. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Persoona-palstalla pääsee tutustumaan mielenkiintoisiin henkilöihin, jotka ovat urallan-

sa edenneitä alansa ammattilaisia esimerkiksi muotoilussa tai kuvataiteessa. Palstalla 

kurkistetaan vierailevan henkilön persoonaan sekä uraan. Jokaista haastattelua mietit-

täessä on valmiiksi pohdittu näkökulma, ja haastattelussa tulee olla jokin selkeä aihe-

piiri, joka tuo jotain uutta tietoa lukijoilleen. Pelkkä ansioluettelon esittely ei ole tarpeek-

si mielenkiintoista. Jutun rakenne muodostuu lyhykäisyydessään henkilön uratiedoista 

sekä viidestä nopeasta kysymyksestä että vastauksesta.  

 

 

 

 

 



15 

  

IDEAT & INSPIRAATIO 

  

Ideat & inspiraatio-palstalla ovat kuukausittain luettavissa löydöt, näin onnistut ja muo-

donmuutos –palstat, joiden rinnalle tulee lehden numerosta riippuen teemaltaan vaihte-

levia palstoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vuodenaikaan sidonnaiset inspiraatioide-

at kuten ”kevään resepti – Viherkasvit villitsevät nyt kaikkialla”. Jutun toimittaja voi olla  

joko oma toimittaja tai freelancer. 

 

 
Kuva 9. Avotakka, kesäkuu 2015. 

 

Löydöt-palstalla esitellään uusia ja mielenkiintoisia tuotekokonaisuuksia ja tavaroita 

tarkoin rajatusta näkökulmasta. Aiheena voivat olla esimerkiksi sohvapöydän uudet 

muodot tai lasten huoneen värivaihtoehdot. Palsta koostuu sekä interiööri- että syvä-

tyistä kuvista. Juttutyypin tekee Avotakan oma toimittaja. 
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Kuva 10. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Näin onnistut -palstalla annetaan vinkkejä ja ratkaisuja johonkin ajankohtaiseen sisus-

tuspulmaan. Toimittaja esittelee palstalla sisustusratkaisun ja toteutustavan. Jutussa 

olevat kuvat ovat ostokuvia tai pr-kuvia. 
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Kuva 11. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Muodonmuutos-palstalla esitellään vaihtuva tila, joka kaipaa muutosta. Palstalla näyte-

tään ennen ja jälkeen -kuvat sekä käydään läpi kohteeseen tehdyt muutokset. Mukana 

voi olla myös ostosvinkkejä tuotteista, jotka sopivat uudistuneeseen tyyliin. 

Jutun toimittaa Avotakan oma toimittaja. 
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KEITTIÖ & PUUTARHA 

 

Keittiö & puutarha-palstalla keskitytään kodin sisustamista tukeviin teemoihin Hyvä 

maku, Juomavinkit, Avokeittiö, Vihreä koti ja Viherhuone-osioiden myötä. Aiheet on 

tarkasti nivottu osaksi Avotakan yhtenäistä tyyliä. 

 

 
Kuva 12. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Hyvä maku on rento lifestyle-juttu, jossa päästään tutustumaan ruoanlaittoa rakastavan 

henkilön kotiin. Jutussa kuvataan ihmistä/ihmisiä, keittiötä ja houkuttelevia ruokakuvia. 

Myös koti saattaa pilkahtaa kuvissa, mikäli se sopii jutun tyyliin. Jutussa kerrotaan ly-

hyesti asukkaan ruokafilosofiasta sekä hänestä itsestään – kuka, mitä tekee, missä ja 
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tietenkin minkälainen keittiö asukkaalla on. Jutussa esitellään enintään kolme reseptiä 

ja mielellään helppoja sellaisia. Tunnelmakuvat ovat myös tärkeä osa juttua, joten kat-

taus, astiat ja ruoka-aineet ovat isossa osassa taittoa.  Toimittaja voi olla Avotakalta tai 

freelancer. 

 

 
Kuva 13. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Juomavinkit-jutussa tutustutaan 2-5 juomavinkkiin joka numerossa. Esiteltäviä juoma-

vinkkejä määrittävät ajankohtainen valikoima tai uutuustuotteet. Ne voivat linkittyä 

myös edeltävään ruokakotijuttuun.  



20 

  

 
Kuva 14. Avotakka, elokuu 2015.  

 

Avokeittiö-palstalla luodaan katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin keittiön, ruoanlaiton ja kat-

tauksen tiimoilta. Palsta koostuu pienestä henkilöjutusta, tuote-esittelyistä sekä ruoka-

aineista mutta ei sisällä reseptejä. Kuvituksena voi olla kuvia astioista interiöörikuviin. 

Jutun toimittaa Avotakan oma toimittaja. 
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Kuva 15. Avotakka, elokuu 2015.  

 

Avotakan Vihreä koti -jutussa keskitytään visuaaliseen elämyksellisyyteen, tyylikkyy-

teen ja erityisesti ajankohtaisten sisustustrendien viitoittamaan tyyliin ja tunnelmaan. 

Viherjutut linkittyvät saumattomasti osaksi Avotakan eheää kokonaisuutta, eikä niissä 

harrasteta ”tuunailua”. Jutuissa voidaan keskittyä ajankohtaan sopiviin puutarha-

aiheisiin tai käydä tutustumassa esimerkiksi hyötypuutarhaan. Jutuissa noudatetaan 

sisustuksellista otetta, joka takaa Avotakan yhtenäisen tyylin ja ilmeen. Jutun voi kirjoit-

taa joko Avotakan oma toimittaja tai freelancer. 
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Kuva 16. Avotakka, elokuu 2015. 

 

Viherhuone luo katsauksen ajankohtaiseen ja visuaalisesti houkuttelevaan vihersisus-

tamiseen ja puutarhanhoitoon. Palsta on jaettu pääjutulle ja muutamalle pikkujutulle. 

Pääjutussa käsitellään ajankohtaista kasvi- tai kukkatrendiä sekä ulkomaisia messu-

tunnelmia. Sivujutuissa käsitellään kauden parhaat hoitovinkit, kukkien historiaa sekä 

muutama uutuustuote-esittely. Kuvat voivat olla kasvikuvia tai sisustuksellisia kuvia, 

joissa jokin kasvi on pääosassa, kuten kukkatapetit tai astiat. Juttu on yhden sivun mit-

tainen.   

 

Juttujen pituudet vaihtelevat useimmiten yhdestä sivusta kymmeneen sivuun palstasta 

ja jutusta riippuen. Useimmiten kotijutut ovat juttutyypeistä laajimpia.  
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4 Blogit ja bloggaaminen 
 

Tässä kappaleessa esittelen lyhyesti, mitä blogit yleisesti ottaen ovat ja pohdin mitkä 

ominaisuudet tekevät blogista hyvän. Myöhemmin syvennyn tarkemmin blogien am-

mattimaistumiseen vaikuttaviin tekijöihin näkökulmana markkinointi ja kaupallisuus se-

kä yritysbloggaaminen. 

4.1 Mitä ovat blogit ja minkälainen on hyvä blogi? 
 

Blogit ovat nettiin perustettuja ja ylläpidettyjä sivustoja, joissa joko yksityinen henkilö, 

ryhmä tai yritys jakaa omaan elämäänsä liittyviä aiheita, mielipiteitä ja kiinnostuksen 

kohteita useimmiten kirjoittamalla, kuvilla tai videoilla. Blogikirjoitus voi sisältää käytän-

nössä mitä vain ja blogia voi pitää kuka tahansa. Suomeksi blogia voisi kutsua nimellä 

verkkopäiväkirja, jonne päivitetään säännöllisesti uutta sisältöä. Blogijulkaisut ovat päi-

vämäärällä varustettuja, ja ne ilmestyvät sekä näkyvät sivustolla kronologisessa järjes-

tyksessä. Blogitekstien tulisi säilyä sivustoilla muuttumattomina postauksina eli blogiin 

kirjoitettuina juttuina, joihin lukijat voivat palata tarvittaessa myöhemmin. Blogit ovat 

monesti teemaan sidonnaisia; jotkut kirjoittavat muodista ja matkustamisesta, toiset 

sisustamisesta ja kolmannet politiikasta – tarjonta on siis loputon. Blogeissa on lähes 

aina kommentointikenttä, jonka kautta lukijat ja bloggaajat voivat synnyttää keskustelua 

blogeissa käsitellyistä aiheista. Blogin kirjoittajaa kutsutaan suomeksi bloggaajaksi tai 

bloggariksi. (Jääskeläinen 2002; Angeria 2014, s. 8.) 

 

Blogin perustaminen on tänä päivänä helppoa, mutta sitäkin haastavampaa on luoda 

hyvä ja suosittu blogi. Blogien maailmanlaajuinen suosio on nostanut riman korkealle, 

sillä kovatasoisia tekijöitä löytyy yllin kyllin. Miten siis luoda hyvä ja suosittu blogi?  

 

Uskon, että blogin suosioon vaikuttaa ensisijaisesti bloggaajan tyyli ja persoona - blo-

gin takana täytyy olla mielenkiintoinen henkilö hyvine näkemyksineen. Hyvät kuvat ja 

kiinnostava tapa kirjoittaa ovat myös tärkeässä osassa. Blogi elää lukijoista, joten hy-

vän lukijasuhteen luomiseen kannattaa panostaa – muun muassa aitous ja vilpittömyys 

ovat tärkeässä osassa blogi-kirjoituksia. Vakiintuneen ja kasvavan lukijakunnan saavut-

tamiseksi on tärkeää myös päivittää blogia säännöllisesti. Sivuan aihetta vielä syvem-

min kappaleessa 5.4, jossa selvitän tärkeimmät ensiaskeleet blogin perustamisessa. 
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4.2 Harrastelijablogista ammattimaiseksi blogiksi 
 

Ajatus bloggaamisesta ja blogin perustamisesta lähtee useimmiten liikkeelle omasta 

innostuksesta kirjoittaa itseään kiinnostavista aiheista, kuten esimerkiksi muodista tai 

sisustamisesta. Tarkemmin voisikin sanoa, että on tärkeää kirjoittaa sellaisista asioista, 

joita kohtaan itse tuntee intohimoa - näin blogista välittyy aitous ja uskottavuus myös 

lukijoille. Susanna Angerian vuonna 2014 tekemissä blogihaastatteluissa bloggaajat 

mainitsivat, että blogin aloittaminen lähti harrastuspohjalta ilman sen suurempia tavoit-

teita (Angeria, 2014, s. 34-44). Bloggaajat kertoivat myös muiden blogien seuraamisen 

yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi oman blogin perustamisessa.  

 

Bloggaaminen on monelle lähtökohtaisesti harrastus, mutta tänä päivänä myös yhä 

useammalle osa-aikatyö tai täyspäiväinen ammatti. Bloggaamisen kiinnostavuuteen on 

vaikuttanut internetin mahdollistama maailmanlaajuinen näkyvyys ja sitä kautta synty-

nyt halu blogata ja hyötyä blogeista, oli kirjoittaja yksityishenkilö tai yritykselle kirjoittava 

ammattilainen. Ensimmäisiä blogin suosiosta kertovia tekijöitä ovat lukijamäärän tasai-

nen kasvu, kommenttien määrä sekä ulkopuolisen tahon kiinnostuminen (Angeria, 

2014). Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä sitä, että yritykset tarjoavat muun muassa 

mainoksiaan ja tuotteitaan blogeihin. Tämä on yrityksille erinomainen markkinointi-

kanava sekä hyvä yhteistyömahdollisuus bloggaajille. Yhteistyö saattaa kuitenkin aihe-

uttaa joissakin lukijoissa ristiriitaisia tunteita blogin aitoutta ja vakuuttavuutta kohtaan. 

Esimerkiksi jos blogin kirjoittaja julkaisee postauksia ilmaiseksi saamistaan tuotteista, 

mutta ei olisi itse ollut valmis maksamaan ja esittelemään niitä blogissa, saattaa tällai-

nen toiminta herättää ennakkoluuloja lukijoissa blogia ja blogin kirjoittajaa kohtaan. 

Mielestäni tämä on erittäin merkittävä näkökulma, sillä monesti suosituissa blogeissa 

puhuttelevaa on nimenomaan aitous ja persoonallisuus, eikä mainoksia täyteen tunget-

tu ”mainossivusto”.  

 

Suosiota saavuttaneet blogit saavat toki yhteydenottoja mielenkiintoisilta yrityksiltä, 

joista syntyy tietysti monesti myös mielenkiintoisia projekteja. Mielestäni suomalainen 

bloggaaja Susanna Vento nivoo taitavasti stailaajatyönsä yhteen Varpunen-bloginsa 

kanssa, jossa hän muun muassa kertoo yhteistyöstä erityyppisten tahojen kanssa. Alla 

kuvakaappaus Vennon brändistailauksesta Unto Raution kanssa Hernesaarenrannalle.  
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Kuva 17. Kuvakaappaus Varpunen –blogista 8.7.2015. Stailaus Susanna Vento & kuva Unto Rautio. 

4.3 Markkinointi, kaupallisuus ja yritysblogit 
 

Blogien suosio lähti räjähdysmäiseen kasvuun 1990-luvun lopulla ja on jatkanut kasvu-

aan entisestään 2000-luvun aikana. Aikaisemmissa luvuissa olen käsitellyt bloggaamis-

ta yleisesti sekä sitä, miten blogimaailma on siirtynyt kohti ammattimaista bloggaamis-

ta. Yksinä suurimpina tekijöinä ammattimaistuneessa bloggaamisessa ovat tänä päivä-

nä markkinointi, kaupallisuus sekä yritysbloggaaminen, joita käsittelen tässä luvussa. 

 

Lyhyesti markkinoinnista: markkinointi on laaja käsite, jolla tarkoitetaan kaikkea kaupal-

lista viestintää ja jonka avulla pyritään edistämään jonkin palvelun tai tuotteen myyntiä. 

Perustana on asiakkaiden ja yritysten välinen vuorovaikutus, joka tapahtuu useiden eri 
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kanavien kautta – yksi tämän päivän vaikuttavimmista kanavista ovat blogit. (Blomster, 

2012;Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2015.) 

 

Niin kutsuttujen harrastelijablogien suosion myötä yritykset oivalsivat loistavan markki-

nointikanavan blogeissa. Esimerkkinä tuhansien lukijoiden suosima sisustusblogi, jossa 

bloggaaja päivittää viimeisimmistä sisustuslöydöistään, inspiroi myös lukijoita halua-

maan juuri ne samat tuotteet. Yritys hyötyy näin tunnettavuudesta ja myynti kasvaa – 

blogien ja yritysten välinen yhteistyö on syntynyt. Aikaisemmin ja myös edelleenkin osa 

bloggaajista hankkii ja kirjoittaa tuotteista, joista he itse pitävät, eivätkä he halua osaksi 

kaupallista yhteistyötä.  

 

Sivumaku-blogia kirjoittava Jani Kinnunen jaotteli postauksessaan ”Sanoja suuhun – 

ajatuksia blogien kaupallisuudesta” hyvin, missä järjestyksessä ja miten yritysmainonta 

on tullut osaksi blogeja. Ensimmäisenä hän mainitsi Google-linkit blogien yhteydessä 

sekä bannerimainonnan, jolla tarkoitetaan sitä, kun blogit myyvät mediatilaa sivuiltaan. 

Seuraavana vuorossa olivat niin sanotut yllätyspaketit, eli yritykset lähettävät tuottei-

taan blogaajille siinä toivossa, että tuotteet esiintyisivät blogeissa ja olisivat kehuttuja. 

Tuotteiden lisäksi yritykset alkoivat lähettämään tapahtumakutsuja bloggaajille. Monis-

sa  blogeissa kirjoittaja kertoo avoimesti omasta elämästään ja siihen liittyvistä asioista, 

joten yrityksille olisi hyödyllistä lisätä yrityksiensä tarjoamat tapahtumat osaksi blogga-

jien elämää ja siten edesauttaa omaa menestymistään. Yksi viimeisimmistä markki-

nointitavoista on affiliate-markkinointi eli kumppanuusmarkkinointi. Blogipostauksen 

tekstiosuudessa on monesti linkki jutussa esiintyneeseen/esiintyneisiin tuotteisiin. 

Kumppanuusmarkkinointi näkyy blogeissa muun muassa siten, että bloggaaja saa jo-

kaisesta blogissa olevan linkin kautta tehdystä ostoksesta (esimerkiksi verkkokaupas-

sa) komission. Affiliate-linkistä mainitaan yleensä jutun lopussa. (Kinnunen, 2013.)  

 

Mainostajien Liiton 2014 jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan bloggaajien hyö-

dyntäminen markkinoinnissa on yleistynyt selvästi muutamassa vuodessa. Bloggaa-

jayhteistyötä teki vuonna 2014 kesällä 60 prosenttia kyselyyn vastanneista jäsenyrityk-

sistä, kun taas vuonna 2012 yhteistyötä teki 40 prosenttia. Yleisimmiksi yhteistyömuo-

doiksi osoittautui tutkimuksessa tiedon ja tuotenäytteiden lähettäminen. Kutsujen lähet-

täminen bloggaajille oli vähentynyt aikaisempiin vuosiin nähden, mutta kumppanuus-

markkinointi eli affiliate marketing oli puolestaan kasvanut. Bloggaajayhteistyön hoitaa 

noin puolet yrityksistä itse. Vuoden 2012 tutkimuksen mukaan osa ei tarkkaile blogeista 
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saatuja tuloksia lainkaan, mutta osa huomioi blogin vaikutusta myyntiin sekä komment-

teja että jakamista sosiaalisessa mediassa. (Mainostajien Liitto, 2014.)  

 

Printtilehdet ovat myös oivaltaneet yhteistyömahdollisuuden bloggaajien kanssa. Yhä 

useammalla lehdellä on nimikkoblogeja, joita kirjoittavat jo ennestään tutut ja suositut 

bloggaajat. He saattavat tehdä juttuja blogin lisäksi myös lehtiin. Yksi tunnetuimmista 

suomalaisista tämäntyyppisistä bloggaajista on Jenni Rotonen, joka kirjoittaa Lilylle 

Pupulandia-lifestyle-blogia. Lily-verkkoyhteisö toimii yhdessä Trendi-lehden kanssa 

(Lily, 2013). 

 

Yritysblogi on yrityksen ylläpitämä sivusto, jota päivittävät yrityksen edustaja tai edus-

tajat. Blogin päämääränä on tuottaa lisäarvoa yritykselle ja sen asiakkaille. Blogisisäl-

lön tarkoituksena onkin muun muassa pitää jo olemassa olevat asiakkaat tyytyväisinä 

ja aktiivisina sekä luoda uusia asiakassuhteita. Yritysblogin peruspilarina on noudattaa 

yrityksen arvoja myös blogissa.  

 

Yritysblogeissa voidaan esitellä esimerkkitapauksia ja tuoda asiantuntijoita esille sekä 

käsitellä yritystä ja sen liiketoimintaa. Tärkeää on myös olla tukena asiakkaille: blogeis-

sa voidaan keskustella asiakkaiden kanssa sekä auttaa heitä tunnistamaan ongelmia ja 

saaman niihin myös vastauksia sekä ratkaisuja. Edellä mainittujen asioiden saavutta-

miseksi onkin tärkeää muistaa pitää blogi itsellensä tyypillisenä, eli ajankohtaisena – 

blogi elää ajassa olemisesta ja lukijat haluavat aina lisää pysyäkseen kiinnostuneina. 

Mitä enemmän blogia päivittää, sitä todennäköisemmin päätyy myös luetuksi. Blogi on 

siis loistava markkinointiväline ja paikka luoda uusia suhteita asiakkaiden ja yritysten 

välille. Voisikin sanoa, että blogi antaa yritykselle kasvot verkkomaailmassa ja luo siten 

mahdollisuuden tuoda esiin henkilökohtaisempi ja inhimillisempi puoli yrityksestä. Jark-

ko Kurvinen kirjoitti blogimarkkinointi.fi –blogissaan seuraavasti: ”Ihmiset ostavat kui-

tenkin ihmisiltä ja ostat mieluummin tutulta kuin tuntemattomalta eli käytä blogia tuo-

daksesi persoonasi esiin” (Kurvinen, 2012). 
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4.4 Blogi-identiteetti  
 

Tässä luvussa käsittelen yleisesti identiteetin luomista yritysmaailmassa, sillä blogi-

identiteetin kehittämiseen pätevät kutakuinkin samat lait kuin isommankin bisnes-

identiteetin perustamisessa. Käsittelen A-lehdille perustettavan Lempi-blogin identitee-

tin vielä myöhemmin erikseen. 

 

Identiteetillä tarkoitetaan yrityksen mielikuvaa itsestään. Yritys koostuu sisäisestä sekä 

ulkoisesta identiteetistä. Sisäinen identiteetti pitää sisällään muun muassa yrityksen 

arvot, tavoitteet sekä yrityskulttuurin. Ulkoisella identiteetillä puolestaan tarkoitetaan 

brändin visuaalista ulkonäköä, joka pitää sisällään muun muassa logon, värit ja fontit. 

Yrityksillä on monesti myös viestinnällinen identiteetti, jolla tarkoitetaan yrityksen 

tarinaa, viestintää sekä tyypillistä kieliasua eli sitä, miten brändi kommunikoi. Myös 

muut aistit kuten tunto, maku ja tuoksu ovat tulleet osaksi yhä useampaa brändiä. Iden-

titeetti ei ole kuitenkaan vain suunnitelma ja ajatus, vaan myös käytännön toteutus. 

Konkreettisia esimerkkejä ovat muun muassa yrityksen liiketila, nettisivut, liikelahjat, 

käyntikortit ja esitteet. Identiteetin luominen on yrityksen käsissä, mutta kun puhutaan 

imagosta tarkoitetaan sillä asiakkaan mielikuvaa ja kokemusta yrityksestä. Tärkeää 

onkin panostaa identiteetin suunnitteluun, jotta se kulkee käsi kädessä myös liiketoi-

mintaidean kanssa. Maine on puolestaan lähes täysin riippumaton yrityksestä, sillä 

maine kiirii henkilöltä toiselle. Hyvällä pohjatyöllä (yrityksen identiteetti) voi kuitenkin 

varmistaa, että yrityksestä leviää positiivinen viesti ja mielikuva. Itse yritysbrändi ei 

synny hetkessä, vaan se on hyvän maineen jatkumo - ”jos hyvä maine on sadetakki, 

brändi on haarniska”. (Lampila, 2013;Koskinen, 2010.) 

 

Viestinnällinen identiteetti on kuitenkin visuaalisen identiteetin laajennus, sillä se mer-

kitsee tapoja, joilla brändi kommunikoi – myös esimerkiksi ääni -ja tuoksusanomia ja 

muita viestejä eri aisteille. 

 

Kuva 18. Gestalten, Start Me Up, 2015. 
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Lempi-blogin sisäinen identiteetti on lämmin ja helposti lähestyttävä, inspiroiva sekä 

ajaton, mutta myös omaa aikaansa henkivä. Tärkeitä esille tuotavia tekijöitä ovat suo-

malaisuus, asiantuntijuus, mielenkiintoinen visuaalinen sisältö (lifestyle) sekä arvona 

mahdollisuuksien mukaan ekologisuus. Blogin tavoitteena on tarjota lukijoille visuaali-

sia elämyksiä, joita halutaan nähdä ja lukea lisää.  

 

Blogin ulkoinen identiteetti on moderni, pelkistetty ja ajaton, johon sisältö tuo värin ja 

muodon. Logoksi olen valinnut blogin nimen ”lempi”. Aluksi ajattelin, että olisin suunni-

tellut logon isoilla kirjaimilla, mutta muita sivustoja/blogeja selatessani huomasin, että 

suurimmalla osalla logo/fontti on isoin kirjaimin, joten halusin tehdä päinvastoin kuin 

valtavirta, eli käyttää logossa pieniä kirjaimia. Logo on tehty Oriya Sangam MN –

fontilla. Avotakan fontti on myös pienillä kirjaimilla, joten logon ulkoasu luo myös visu-

aalisen yhteyden lehden ja blogin välille. Blogin värimaailma on musta valkoinen ja 

korostevärinä olen käyttänyt persikansävyä.  

 

Blogin viestinnällinen identiteetti muodostuu blogin tarinasta, kommunikoinnista 

sekä tyypillisestä kieliasusta.  

 

Blogin ”tarina” on kerätä elämän visuaalisia elämyksiä nuoren tekstiilisuunnittelijan sil-

min. Mielenkiintoisen twistin tuo Hampurissa asuminen suomalaisena suunnittelijana.   

Blogissa kommunikointi tapahtuu blogipostauksin, joita ilmestyy noin kaksi kertaa vii-

kossa. Postaukset koostuvat pääosin hyvistä kuvista ja teksteistä, mutta myös joskus 

lyhyistä videoista ja ehkä jopa musiikista. Lempi-blogille tyypillinen kieliasu on aito, 

rennosti puhutteleva, inspiroiva sekä helposti lähestyttävä ja tyypillisiä postauksia ovat 

esimerkiksi aiheet uusimmista sisustustrendeistä, uutuustuotteista tai mielenkiintoisista 

henkilöistä ja heidän kodeistaan. 
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5 Blogin suunnittelu ja perustaminen  

5.1 Lähtökohtana Avotakka  
 

Blogin perustamisen lähtökohtana on Avotakka-sisustuslehti, jonka tyyli ja lukijakunta 

toimivat perustettavan blogin pohjana. Olen saanut blogin suunnitteluun vapaat kädet, 

eikä lehti ole edellyttänyt minulta Avotakan tyylin mukaista sisältöä, mutta olen itse ha-

lunnut kartoittaa lehden tyyliä ja linjauksia saadakseni paremman mielikuvan yhteis-

työyrityksestä. Tässä luvussa käsittelen Avotakan kohderyhmää ja miten sitä voisi laa-

jentaa blogin kautta sekä tuon esille Avotakan sisältörakenteen painoarvot. Lopuksi 

olen haastatellut Avotakan päätoimittajaa Kari-Otso Nevaluomaa kartoittaakseni hänen 

ajatuksiaan ja ideoitaan tulevasta blogista.  

 

Avotakan kohderyhmään kuuluvat sisustamisesta ja asumisen ilmiöistä kiinnostuneet 

lukijat: Esteettisesti suuntautuneet henkilöt, jotka panostavat omaan kotiinsa, mutta 

eivät sisusta jatkuvasti. Kohderyhmää ovat myös ihmiset, joille visuaalinen ympäristö ja 

elämäntavat ovat tärkeässä osassa arkipäivää (taidenäyttelyt, ajankohtaiset tapahtu-

mat yms.). Kiinnostuneita lukijoita voivat olla myös muutoshaluiset henkilöt, jotka suun-

nittelevat esimerkiksi asunnon tai jonkin sen osan remontoimista, ovat muuttamassa 

uuteen kotiin tai vain täydentävät sisustustaan. Avotakka ei ole jaotellut kohderyh-

määnsä iän tai sukupuolen mukaan, vaan haluaa kohdentaa lukijakuntansa arvomaa-

ilman perusteella. Blogin myötä lukijakunta voi kasvaa kansainvälisemmäksi, sillä ne-

tissä tuotettu sisältö leviää nopeammin oman maan rajojen yli kuin esimerkiksi printti-

lehti. Tavoitteena on, että blogi tavoittaisi Avotakan vanhat ja uskolliset lukijat sekä 

myös uusia tulokkaita. Henkilöt, jotka löytävät blogin tuntematta ennestään Avotakkaa, 

voivat myös tuoda lehdelle lisää lukijoita.  

 

Avotakka on listannut lehden tärkeimmiksi aihealueiksi seuraavat alueet; 

 

Suomalaiset kodit 40 % 

Konkreettiset sisustusideat ja muotoilu 40 % 

Ruoka 10 % 

Piha ja puutarha 10 % 

Lisäksi integroituna: antiikki, taide ja keräily 
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Blogia varten tehty saman tyyppinen jaottelu tulee olemaan seuraava; 

 

Sisustusideat ja muotoilu 50 % 

Muoti 15 % 

Ruoka 15 % 

Matkustaminen 15 % 

Muut vaihtelevat aihealueet  5 % 

Helpottaakseni blogi-identiteetin luomista sekä blogin visuaalisen ilmeen suunnittelua 

olen haastatellut lehden päätoimittajaa Kari-Otso Nevaluomaa ammentaakseni hänen 

näkemyksiään osaksi blogin suunnitteluprosessia. (Nevaluoma, 2015.)   

Kari-Otso Nevaluoma seuraa työnsä puolesta blogeja ammattisilmin ja vierailee lähes 

viikottain jonkin tutun suomalaisen tai ulkomaisen blogin sivulla, jonka kautta hän läh-

tee etsimään uusia blogeja. Nevaluoma arvostaakin blogeja, joissa on jatkuvasti päivit-

tyviä linkkejä muihin blogeihin. Omien sanojensa mukaan hän ei kuitenkaan seuraa 

blogeja säännöllisesti, mutta sitäkin enemmän Instagramia ja Pinterestiä välttääkseen 

amatöörimäiset blogikirjoitukset. Nevaluoma paneutuu pitkän aikavälin muutoksiin, 

kuten jonkin värin käytön lisääntymiseen sisustamisessa - ”Pikkuvillitykset saavat jäädä 

blogimaailman sisäisiksi villityksiksi”. Suomalaisissa blogeissa Nevaluoma mainitsee 

puutteeksi kyvyn kasvaa kansainväliseksi menestykseksi. Hän toivottaakin tervetul-

leeksi kaikki sellaiset sisustusblogit, jotka perustuvat valoisan, tyylitajuisen ja inspiroi-

van persoonan elämään. (Nevaluoma, 2015.)  

Nevaluoman mielestä Avotakalle perustettavan blogin olisi hyvä olla kodikas, mutta ei 

kotikutoinen. Kirjoittajan tulisi olla rohkeasti oma itsensä, näkyvä ja iloinen persoona. 

Tyylin tulisi olla harkitusti valittu. Perusta voisi olla esimerkiksi skandinaavinen, mutta 

sitä voisi painottaa johonkin tyylisuuntaan – kuten vintageen, designiin tai minimalis-

miin. Sisällön hän toivoisi kumpuavan omasta kodista tai kokemuspiiristä, jollain omalla 

twistillä maustettuna. Esimerkiksi muiden kiinnostavien kotien esittely, omien stailauk-

sien tekeminen tai videoiden kuvaaminen ovat suositeltavia juttuaiheita. Nevaluoma 

mainitsee tärkeäksi myös lukijoiden kanssa käytävän aktiivisen vuoropuhelun kuten 

esim. konkreettisten sisustusvinkkien antamisen. Tarvittaessa bloggaajan tulisi kyetä 

esiintymään lehden tilaisuuksissa ja mahdollisesti myös tehdä printtilehteen juttuja.  

(Nevaluoma, 2015.)   
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Nevaluoman mielestä blogin olisi hyvä olla suunnattu suomalaisille lukijoille. Kansain-

välinen blogi on hänen mukaansa helposti kasvoton sekä persoonaton. Hyvän kielitai-

don lisäksi blogi vaatisi entistäkin tarkempaa fokusointia ja sisällön tasalaatuisuutta. 

(Nevaluoma, 2015.) 

5.2 Mahdolliset haasteet 

 

Kaiken uuden perustamisessa on aina haasteensa, ja siitä syystä olen halunnut myös 

käydä läpi mahdolliset eteen tulevat vaikeudet blogin perustamisessa sekä sen ylläpi-

tämisessä.  

 

Blogin perustamisen haasteena on saavuttaa oikeanlainen lukijakunta sekä tuottaa 

mielenkiintoista sisältöä, johon myös toivottavasti palataan. Tärkeä kysymys on myös 

se, että ovatko A-lehtien ja Avotakan lukijat löytäneet verkkomaailman sisustamisen ja 

lifestylen inspiraation lähteekseen. Jos ovat, onko uudesta sivustosta kilpailijaksi jo 

olemassa oleville sivustoille/blogeille? Blogit ovat saavuttaneet suuren maailmanlaajui-

sen suosion, joten myös tarjonta ja sitä kautta kilpailu on kovaa. Oman henkilökohtai-

sen haasteen, mutta myös edun tuo ulkomailla asumiseni. Avotakka on suomalainen ja 

suomalaisuuteen painottunut sisustuslehti, joten olen kokenut tärkeäksi pitää suoma-

laisuuden esillä blogissa, vaikka asun Hampurissa - haasteena minulle onkin se, miten 

nivon suomalaisuuden ja Saksassa asumisen yhteen eheäksi kokonaisuudeksi. Suu-

rimpana haasteena näiden edellä mainittujen asioiden summana on tavoitteen toteu-

tuminen eli luoda A-lehdille perustettavasta blogista yksi Suomen suosituimmista ja 

puhutuimmista. 

5.3 Inspiroivia blogeja ja sivustoja 
 

Blogin perustamisessa on tärkeää kartoittaa kilpailevia blogeja sekä myös seurata nii-

den toimintaa säännöllisesti. Näkökulmakseni olen halunnut ottaa inspiroivat ja esiku-

valliset blogit. Kilpailu on Suomessa sekä maailmanlaajuisesti niin kovaa, että tärke-

ämmäksi ajattelun lähtökohdaksi muodostuu mielestäni usko omaan tyyliin sekä mah-

dollinen yhteistyö ja oppi muilta blogeilta. Uskon, että edellä mainitut asiat vievät blo-

giani enemmän eteenpäin kuin muita vastaan jatkuva kilpaileminen. 

 

Seuraavaksi esittelen muutaman suomalaisen ja ulkomaisen blogin sekä nettisivuston, 

jotka ovat inspiroineet minua blogin suunnittelussa ja perustamisessa.  
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Kuva 19. Kuvakaappaus Varpunen –blogista 27.7.2015. 

 

Varpunen -blogia kirjoittava Susanna Vento on pitkän linjan taitaja visuaalises-

sa työssä. Vento tekee muun muassa stailauksia lehtiin, messuille, yrityksille 

sekä yksityisasiakkaille. Blogin pääaihepiiri on sisustaminen, jota Vento sivuaa 

blogin kolmessa eri osa-alueessa; kaupungissa, maalla ja töissä. Varpusessa 

minua viehättää visuaalisesti kaunis sekä mielenkiintoinen sisältö, jonka juttuai-

heet vaihtelevat säännöllisesti. Hänellä on myös kiva tapa kirjoittaa. Minusta on 

mukavaa lukea suhteellisen lyhyitä ja ytimekkäitä tekstejä, jotka kuvailevat tar-

peeksi mutta antavat kuitenkin kuvien kertoa ja jättää tulkinnanvaraa myös blo-

gin seuraajille.  
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Mitä vinkkejä A-lehden blogiin? 

- Hyvät, laadukkaat ja inspiroivat kuvat 

- Vaihteleva ja ammattimainen sisältö 

- Säännöllinen päivitys 

 

 

               
                     Kuva 20. Kuvakaappaus Medina Lind –blogista 27.7.2015. 

 

Medina Lind -blogia kirjoittaa ruotsalais-kanarialainen taiteilija Sara Medina 

Lind, joka on Tukholmassa asuva freelancevalokuvaaja ja Art Director. Valoku-

vaamisen taito ja visuaalisten yksityiskohtien taitava poiminta näkyy läpi blogin. 

Medina Lind –blogissa kuvat ovat selkeästi pääosassa ja blogitekstit ennem-

minkin toissijaisena elementtinä. 
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Mitä vinkkejä A-lehden blogiin? 

- Neutraali ja rauhallinen ulkoasu 

- Harkittu visuaalisuus ja elämys kuvien kautta blogissa 

- Laadukkaat kuvat 

 

 
                        Kuva 21. Kuvakaappaus Cereal –lehden sivulta 3.9.2015. 

 

Cereal on travel and style -lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden 

kokonaisuuden muodostavat kaupunkikeskeiset jutut, jotka sisältävät tarinoita 

paikoista, ihmisistä ja tuotteista upeita valokuvia unohtamatta.  

 

Cerealissa minua inspiroi kaunis ja tyyni ulkoasu, jonka keskiössä ovat upeat 

kuvat. Sivusto herättää henkeäsalpaavan tunteen ja halun päästä esiteltyihin 
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paikkoihin. Lehden lukeminen jo itsessään on siis kokemus, jonka pariin var-

masti lukijat halajavat päästä uudestaan, kuten minäkin. 

 

Mitä vinkkejä A-lehden blogiin? 

- Elämyksellisyys 

- Selkeä konsepti 

- Upeat ja uniikit kuvat 

- Ammattimaisuus 

5.4 Blogin perustamisen ensiaskeleita 
 

Olen etsinyt monista eri lähteistä ammattilaisten listaamia suosituksia blogin perusta-

mista varten. A-lehdille suunnittelemaani blogia varten olen poiminut mielestäni kym-

menen tärkeintä vaihetta, joiden uskon edistävän A-lehdille suunniteltavan blogin aloit-

tamista.  

 

Olen valinnut blogisivuston käyttökieleksi englannin mahdollisten ulkomaisten seuraaji-

en vuoksi. Uskon, että suomalaiset ovat sisäistäneet englannin kielen niin hyvin, että 

en usko sivuston käyttökielestä koituvan ongelmia kotimaisille lukijoille. Avotakan pää-

toimittaja Kari-Otso Nevaluoma mainitsi haastattelussaan (2015), että monesti kan-

sainväliset blogit ovat persoonattomia, ja tästä syystä suomenkielellä kirjoitettu blogi 

olisi puhuttelevampi. Hän kuitenkin myös mainitsee haastattelussa suomalaisten blogi-

en heikkoudeksi huonon kansainvälistymisen. Edellä mainitut syyt huomioon ottaen 

olen päättänyt kirjoittaa blogia suomeksi, mutta sivusto tulee olemaan käyttö- sekä esit-

telykieleltään englanniksi.  
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1. Blogin tavoite ja kohderyhmä 

 

Avotakalle (A-lehdet) perustettavan blogin kattoteemana on lifestyle, mutta blo-

gin pääpaino on sisustamisessa. Päätyyleinä blogissa ovat skandinaavisuus ja 

vintage. Blogissa käsitellään visuaalisia elämyksiä monesta eri näkökulmasta; 

joskus kyseessä saattaa olla sivuavana teemana muoti tai taide ja toisinaan 

matkustelu. Bloggaaja on suomalainen tekstiilisuunnittelija, joka toimii myös vi-

suaalisena assistenttina skandinaavista designia myyvässä sisustusliikkeessä 

Hampurissa. Ammatin ja asuinpaikan mukana tuoma inspiraatio ja elämäntyyli 

näkyy läpi blogin, mutta kirjoituksissa ei unohdeta suomalaisia juuria. Blogin 

avainsanoja ovat visuaalinen, inspiroiva, aito, elämyksellinen, eettinen, kan-

sainvälinen, ajankohtainen ja asiantunteva.  

 

Blogin kohderyhmä tavoittelee samantyyppisiä lukijoita kuin Avotakka; Esteetti-

syydestä ja visuaalisista asioista kiinnostuneita henkilöitä, jotka seuraavat asu-

misen ilmiöitä mutta eivät sisusta kotiaan jatkuvasti. He ovat henkilöitä, jotka 

haluavat paneutua ilmiöiden taustoihin ja jotka nauttivat myös kulttuurista ja tai-

teesta. 

 

2. Blogin tyyli ja aihepiirit 

 

Blogin tyylin tavoitteena on olla innostava ja inspiroiva sekä niin miehiä kuin 

myös naisia puhutteleva. Blogissa pyritään esittelemään esimerkiksi uutuustuot-

teita, jotka ovat sekä maskuliinisia että feminiinisiä. Blogissa käytetään rentoa ja 

selkeän kuvailevaa kieltä, mutta kieliasu ei ole jaaritteleva ja imelä.  
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3. Mikä blogille nimeksi? 

 

Blogin nimen on hyvä olla suomeksi, sillä Avotakka-sisustuslehti on vahvasti  

identiteetiltään sekä nimensä perusteella suomalainen.  Nimen tulisi olla myös 

kansainvälisesti helposti äännettävä ja muistettava. Blogin omaperäisyyden säi-

lyttämiseksi nimeen ei liitetä sanoja design tai sisustus tms.  

 

Katleena Kortesuo suosittelee Mikä blogille nimeksi? –blogikirjoituksessaan, et-

tä on parempi luoda blogille oma nimi ja oma identiteetti, jotta tarvittaessa joku 

toinen voi jatkaa blogin kirjoittamista, jos itse ei enää halua. Näin säilyvät myös 

blogin nimellä ja tunnettuudella hankitut hakukonenäkyvyydet. Kortesuon mu-

kaan olisi tärkeää, että kuultu nimi on myös helppo kirjoittaa (Kortesuo, 2011). 

 

Blogin nimeksi on valittu Lempi. Lempi tarkoittaa vanhahtavalla suomenkielellä 

rakkautta, mutta on nykypäivänä modernisoitunut tarkoittamaan myös jotakin, 

mistä henkilö pitää; esimerkiksi lempisuunnittelijani, lempipaikkani tai lempiruo-

kani.  

 

Olen etsinyt Googlen avulla Lempi-nimisiä nettisivuja ja blogeja. Olen löytänyt 

muun muassa  nahkalaukkuja myyvän Lempi-verkkokaupan sekä kaksi blogia. 

Blogeissa aihepiirit käsittelevät äitiyttä ja nuoren 16-vuotiaan elämää. Aiheet 

eroavat niin selkeästi Avotakalle perustettavan blogin aihepiiristä, että en usko 

nimellä olevan häiritsevää vaikutusta.  

 

4. Onko blogissa useampi kuin yksi kirjoittaja? 

 

Blogia kirjoittaa pääsääntöisesti yksi henkilö, mutta mielenkiintoista olisi saada 

myös vieraskirjoittajia. Haluaisin tuoda blogin sivuavaksi teemaksi aikaa kestä-

vät tuotteet sekä eettisen tuotannon. Tämän aihealueen vierailevaksi kirjoitta-

jaksi sopisi mielestäni hyvin mm. Irene Wichmann, joka on paneutunut eettisesti 

valmistettuihin tuotteisiin. Wichmann on myös ”hyvä teko” –merkin perustaja 

(www.hyvateko.com).  
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5. Sisällöntuotanto 

 

Blogin sisältö tulee koostumaan pääosin kuvista ja tekstistä, mutta myös lyhyet 

tunnelmavideot voisivat tuoda blogiin elävyyttä. Kuvat ja teksti ovat tyypillisim-

millään sisustamiseen liittyviä ja videot voisivat olla esimerkiksi lyhyitä kurkis-

tuksia blogin kuvauspäivään.  

 

6. Kunka usein blogia päivitetään? 

 

Blogia päivitetään vähintään kaksi kertaa viikossa ja postausaiheet suunnitel-

laan hyvin etukäteen. Tavoiteaikataulun mukaan aiheet olisivat valmiina noin 

kuukautta ennen julkaisemista.  

 

7. Blogin ulkoasu 

 

Blogin ulkoasu on selkeä ja ajaton. Visuaalisesti sekä toiminnallisesti hyvin 

suunniteltu kokonaisuus luo raamit laadukkaalle sisällölle.  

 

8. Blogin markkinointi 

 

Blogin markkinointi tapahtuu pääsääntöisesti A-lehtien avattavan verkkoportaa-

lin kautta. Blogia varten tehdään myös media- ja kumppanikortti, jossa kerro-

taan yleisesti blogista. Näin on helpompi luoda yhteistyömahdollisuuksia mah-

dollisten muiden bloggaajien ja yritysten kanssa.  
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9. Tekniikka: Minkälaiselle alustalle blogi rakennetaan? 

 

Blogi alustaa ei ole vielä päätetty, mutta blogi-sivulla tulee näkyä seuraavat  

asiat; 

- Etusivulla blogipostaukset 

- Esittelyteksti (etusivulla lyhyt ja about –osiossa pidempi esittelyteksti) 

- Sähköpostiosoite: blogimaili 

- Sosiaalisen median linkit (Facebook, Instagram, Pinterest) 

- Archives eli blogipostausten arkisto kuukausittain  

- Blogissa julkaistujen postausten etsintäkenttä 

- Lukijoiden ja bloggaajan kommentointikenttä 

- Who do I follow? –osio, josta lukijat voivat nähdä, mitä muita bloge-

ja/sivustoja bloggaaja seuraa 

 

10. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa 

 

Blogille perustetaan sosiaalisessa mediassa Instagram-, Facebook- sekä  

Pinterest-tilit.  
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5.5 Blogin visuaalinen ilme ja valmis ulkoasu 
 

 

 
Kuva 22. Elementtejä blogin ulkoasuun.  

 

Blogin ulkoasussa olen käyttänyt visuaalisina elementteinä erilaisia sekä eri kokoisia  

fontteja sekä aaltoviivaa. Erilaisten tyylien ja elementtien sekoittaminen luo ulkoasusta 

mielenkiintoisemman ja kerroksellisemman. Korostevärinä olen käyttänyt persikan sä-

vyä. Blogipostauksissa visuaalisuudesta vastaavat pääsääntöisesti kuvat, jotka tuovat 

värin ja muodon blogisivulle. Sosiaalisen median logot ovat myös näkyvissä blogisivul-

la, jotta lukijoiden on mahdollisimman helppo seurata blogia ja sen kirjoittajaa myös 

muissa kanavissa.  
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Kuva 23. Lempi-blogin ulkoasu.  
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Kuva 24. Lempi-blogin ulkoasu.  
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Blogisivulle tultaessa etusivun oikeasta ylänurkasta löytyvät sosiaalisen median linkit, 

joista pääsee seuraamaan blogia muistakin lähteistä. Keskeltä ylhäältä puolestaan 

löytyy blogin nimi ”lempi” ja sen alapuolelta ABOUT-osio, jota klikkaamalla pääsee blo-

gia tarkemmin kuvailevalle sivulle. Takaisin etusivulle pääsee klikkaamalla lempi-logoa.  

 

Oikeasta reunasta löytyy ylimpänä lyhyt kuvaus blogin filosofiasta ”lempi is about life 

with all its visual perspectives”, jonka alapuolelta löytyy blogin sähköpostiosoite. Blogin 

etusivulta löytyy myös search, eli etsi –kenttä, jonka kautta voi etsiä hakusanoilla esi-

merkiksi blogissa olleita vanhempia julkaisuja. ”Archives” -osiosta löytyy kuukausittai-

sista blogipostauksista lista, josta selaamalla löytää niin uusimmat kuin vanhemmatkin 

julkaisut. Viimeiseksi olen lisännyt ”Who do I follow” –osion, koska mielestäni on tärke-

ää kertoa blogissa itseään inspiroivista blogeista/sivustoista. Avotakan päätoimittaja 

Kari-Otso Nevaluoma mainitsi myös haastattelussaan (2015), että arvostaa blogeja, 

joista löytyy säännöllisesti uusia linkkejä myös muihin blogeihin.  

 

Sivun keskiössä on aina blogipostaus otsikolla, päivämäärällä sekä kuvilla ja tekstillä 

varustettuna. Blogipostauksen alapuolelta löytyy linkit myös Pinterestiin ja Instagramiin 

sekä kommenttikenttä. Aivan sivun oikeasta ja vasemmasta alareunasta pääsee se-

laamaan myös vanhoja ja uusia julkaisuja.  

 

ABOUT –teksti muuttuu persikan sävyiseksi, kun lukija on klikannut etusivulta siirty-

vänsä ABOUT –osioon lukemaan lisää bogista. Esittelyssä kerrotaan tarkemmin blogin 

nimestä, sen taustasta sekä blogin sisällöstä että bloggaajasta.   

 

Blogipostauksen ulkoasussa olen käyttänyt Teixidorsin valmiskuvia, jotka olen saanut 

sähköpostitse yritykseltä. Tulevissa blogiin julkaistavissa postauksissa tulen kuitenkin 

ottamaan pääsääntöisesti kuvat itse.  

 

Olen pyrkinyt suunnittelemaan blogin ulkoasusta minimalistisen, lämpimän sekä tren-

dikkään mutta ei yhden ajan tai aikakauden tyylin mukaisen. Toivon, että ulkoasu kes-

tää aikaa niin kuin myös sisältö, jota sinne tuotan.  
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6 Pohdinta ja palaute 
 

Sain ajatuksen opinnäytetyöni aiheeksi itselleni läheisestä teemasta eli sisustuslehdes-

sä työskentelystä. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen pääsin kesäksi työharjoitte-

luun Glorian Koti -sisustuslehteen, jota kautta minulle avautui myös paljon erilaisia 

työmahdollisuuksia, mm. freelance-sisustustoimittajan työ. Sisustuslehdessä  työsken-

tely on tuntunut vahvalta kutsumukselta, mutta tärkeää on mielestäni myös kehittää 

itseään yhä monipuolisempaan suuntaan alan vaatimalla tavalla. Tämän hetken huo-

noon talous- sekä työllisyystilanteeseen sisustusalalla on vaikuttanut vahvasti internetin 

mukana tullut ”vapaa” journalismi, kuten blogit ja Pinterest. Yhä useampi etsii sisus-

tusinspiraatiota juuri näiden kanavien kautta. Blogien ja Pinterestin suosiolla on suora 

yhteys sisustuslehtiin ja niiden levikkiin, joiden takia myös sisustuslehdet ovat alkaneet 

etsimään vaihtoehtoja printtilehden rinnalle; Glorian Koti perusti Kotiguru -

sisustusverkkoportaalin ja A-lehdet ovat puolestaan avaamassa kaiken kattavaa asu-

misen verkkoportaalia. Lehtien uudistuminen monimuotoisempaan muotoon (printti- 

sekä nettiversiot) on jo alkanut mutta lehtien nettiversioiden uudistuminen vaatii vielä 

aikaa vakiintuakseen osaksi maailmanlaajuista suosiota saavuttaneiden blogien rinnal-

le. Sisustuslehtien tulevaisuuteen vaikuttaa vahvasti se miten lehdet onnistuvat uusiu-

tumaan ja kehittymään osaksi internetiä. Haasteena on sekä vanhan lukijakunnan säi-

lyttäminen, mutta myös uudenlaisen yleisön saavuttaminen.  

 

Lempi-blogin aloittaminen tammikuussa 2016 edesauttaa vastavalmistunutta muotoi-

luopiskelijaa työelämään siirtymisessä. Suosittelen ehdottomasti opinnäytetyöprosessia 

varten yhteistyökumppania tai yritystä. Opinnäytetyöstäni on hyötyä esimerkiksi muo-

toilualan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita suuntautumaan opinnoissaan journa-

lismiin tai bloggaamiseen. Työssä on esitelty omakohtainen prosessi, mutta sen raken-

netta pystyy hyödyntämään blogin tai jopa pienimuotoisen yrityksen identiteetin ja ul-

koasun suunnittelussa ja perustamisessa.  

 

Opinnäytetyön kirjoitusprosessissa olen päässyt pureutumaan syvemmin Avotakan 

rakenteeseen sekä lehden tavoitteisiin. Avotakan tyylistä huokuu pitkä historia, joka 

antaa jotain sellaista, mitä netistä ei löydä. Työn suunnitteluvaiheessa minua haastoi 

ajatus blogin suunnittelusta lehdelle, joka on yksi Suomen suosituimmista. Blogin tulisi 

vastata tätä kauan kerättyä tunnettavuutta. Vaikka blogin suunnittelua varten sain pit-

kälti vapaat kädet, koin ensiarvoisen tärkeäksi liittää brändäys isoksi osaksi opinnäyte-

työtä, sillä lähes aina menestyvien yritysten taustalla on hyvin suunniteltu brändi, johon 
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ihmiset haluavat tutustua ja jota halutaan myös ajan myötä seurata. Uskon, että Avota-

kan palstojen kartoittaminen ja inspiroivien blogien seuraaminen sekä oman blogi-

identiteetin suunnittelu ovat antaneet minulle hyvät eväät ryhtyä kirjoittamaan  

lifestyle-blogia Avotakalle. Blogiin pääsee tutustumaan alkuvuodesta 2016.  

”Lyhyen tutustumisen perusteella kokonaisuus vaikuttaa harkitulta ja selkeältä. Nähtä-

väksi jää, millaisen blogipersoonan tekijä muodostaa (ja kuinka innokkaasti hänen ku-

viaan ryhdytään seuraamaan). Nimi on hyvä, hyvin suomalainen ja tunteisiin vetoava. 

Se ei myöskään ole konstikas. Se antaa myös mahdollisuuden avartaa tarvittaessa 

blogin käsittelemää aihepiiriä kaikkeen, mikä blogin pitäjää kiinnostaa.” (Nevaluoma, 

2015.) 
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Liite 1. Päätoimittajan haastattelu 

Minkä tyyppisiä blogeja seuraat ja mistä etsit inspiraatiotasi Avotakan juttuihin? 

 

Seuraan blogeja lähinnä työni puolesta, ammattisilmin. Luen kymmeniä erilaisia bloge-

ja, niin kotimaisia kuin ulkomaisia, mutta hyvin epäsäännöllisesti. Pidän liki viikoittain 

blogituokioita, joiden aikana menen johonkin tuttuun blogiin ja lähden sieltä etsimään 

uusia blogeja. Siksi arvostan blogeja, joissa on aktiivisesti päivittyviä linkkejä muihin 

blogeihin. Enemmän kuin blogeja, seuraan nykyisin Instagramia ja Pinterestiä, koska 

niissä vältän blogien amatöörimäiset tekstiosuudet. Kaikista kanavista tarkkailen sisus-

tuksessa tapahtuvia pitkän aikavälin muutoksia, kuten jonkin sisustustyylin yleistymistä 

tai jonkin värin käytön lisääntymistä, esimerkkinä tummat seinäpinnat. Pikkuvillitykset 

saavat jäädä blogimaailman sisäisiksi villityksiksi. 

Minkä tyyppistä blogia Suomessa voitaisiin vielä kaivata? 

 

Kaikki sisustus-blogit, jotka perustuvat valoisan, tyylitajuisen ja inspiroivan persoonan 

elämään, ovat tervetulleita. Kilpailua on valtavasti, mutta vain harvat blogit ovat kodin 

ammattitaitoisesti tai huolitellusti tehtyjä. Puutteena näen sen, että meillä ei ole blogeja, 

joilla on potentiaalia kasvaa kansainvälisiksi menestyksiksi tai jotka ylipäätään laajen-

tuisivat isommiksi kokonaisuuksiksi tai yhteisöiksi. 

Minkä tyyppinen blogi sopisi sisällöltään Avotakalle? 

Blogin tulisi olla kodikas, mutta ei kotikutoinen neulontaa, ruokaa ja lastenkuvia esitte-

levä sisustus-blogi. Sen pitäjän tulisi olla rohkeasti oma itsensä, näkyvä ja iloinen per-

soona. Sisällön tulisi olla mieluiten omasta kodista / kokemuspiiristä kumpuavaa, ja 

siinä tulisi olla jokin oma twisti. Bloggaaja voisi esimerkiksi esitellä muiden kiinnostavia 

koteja, kuvata videoita, esitellä muiden koteihin tekemiään stailauksia tai kannustaa 

lukijoita lähettämään kuviaan omista kohteistaan. Hän myös voisi antaa vastauksia 

seuraajien esittämiin sisustusongelmiin jne. Tarvittaessa hänen tulisi myös kyetä esiin-

tymään lehden tilaisuuksissa tai toteuttaa printtiin juttuja. Blogin tyylin tulisi olla selke-

ästi valittu, ei kaikkea mahdollista sisustamisen piiristä etsivä. Tyylin perusta voisi olla 

skandinaavinen, mutta sitä voisi painottaa johonkin suuntaan – esimerkiksi rustiikkiin, 

vintageen, designiin, minimalismiin tms. 
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Olisiko blogin hyvä olla suuntautunut Suomen markkinoille vai myös kansainvälisesti? 

Esimerkiksi blogi-sisältö kaksikielisenä (suomi-englanti). 

 

Blogi voi olla suunnattu pelkästään suomalaisille lukijoille. Kansainvälinen blogi on hel-

posti kasvoton ja persoonaton, ja sellaisen ylläpitäminen vaatii muutakin kuin loistavaa 

kielitaitoa. Se vaatisi entistäkin tarkempaa fokusointia ja aineiston tasalaatuisuutta.   

Mitä mieltä olet blogin nimestä Lempi sekä blogi-identiteetistä? Olisiko jotain parannet-

tavaa? 

Lyhyen tutustumisen perusteella kokonaisuus vaikuttaa harkitulta ja selkeältä. Nähtä-

väksi jää, millaisen blogipersoonan tekijä muodostaa (ja kuinka innokkaasti hänen ku-

viaan ryhdytään seuraamaan). Nimi on hyvä, hyvin suomalainen ja tunteisiin vetoava. 

Se ei myöskään ole konstikas. Se antaa myös mahdollisuuden avartaa tarvittaessa 

blogin käsittelemää aihepiiriä kaikkeen, mikä blogin pitäjää kiinnostaa. 

 


